Aanmeldings- & Machtigingsformulier
Overeenkomst:
Met het insturen van dit formulier verklaart ondergetekende (het nieuwe lid of in het geval van een
minderjarig kind de ouders/ verzorgers) kennis te hebben genomen van het document “Aanmelding
lidmaatschap” en daarmee in te stemmen.
Voor ons Privacy beleid verwijzen wij u naar: http://www.hevoc.nl/privacybeleid
Het lidmaatschap wordt aangegaan tot het einde van het verenigingsjaar (30 juni), met stilzwijgende
verlening van telkens één seizoen, tenzij het lidmaatschap uiterlijk 30 juni schriftelijk opgezegd is.

Personalia1:
Achternaam:
Roepnaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Komt uit voor team:

_________________________________
_________________________________
_________________________________
M/V
_________________________________

Contactgegevens:
Straatnaam: _______________________________________
Huisnummer: _______
Toevoeging: _____________
Postcode:
_______________________________________
Woonplaats: _______________________________________
Telefoonnr. 1 (ouder/ verzorger):
____________________
Telefoonnr. 2: _______________________________________
Email 1 (ouder/ verzorger):
__________________________
Email 2:
_______________________________________

Toestemming publicatie foto/ video:
Foto- en videomateriaal waarop ik/ mijn kind herkenbaar in beeld ben/ is mag geplaatst worden:
(a.u.b. aankruisen waarvoor u toestemming geeft)
 op de website van de vereniging
 in de (digitale) nieuwsbrief
 op sociale-media accounts van de vereniging (Twitter, Facebook)
 gelieve foto- en videomateriaal niet te plaatsen

Vrijwilligerstaken:
Ik/ mijn zoon/ dochter zou me voor onze vereniging in willen zetten als:
(a.u.b. aankruisen waarvoor u belangstelling heeft)









1

Trainer/ coach senioren team
Trainer/ coach jeugd-/ mini team
Scheidsrechter
Bestuurslid
Commissielid
Wedstrijdsecretariaat
(Web) redactielid
Ik zou graag meer informatie ontvangen over de volgende taak:
Op dit moment kan/ wil ik alleen spelend lid zijn

In het geval van een minderjarig kind, de gegevens van het kind

Aanmeldings- & Machtigingsformulier
Machtiging Automatische Incasso:
Ondergetekende verplicht zich tot het betalen van de aan de vereniging verschuldigde contributies
en andere bijkomende kosten middels Automatische Incasso. Door het invullen van dit
aanmeldingsformulier machtigt u volleybalvereniging HeVoC ’89 de verschuldigde bedragen af te
schrijven van uw bankrekening.

Naam en voorletter(s) rekeninghouder:
IBAN rekeningnummer:
Ingangsdatum:
Datum:

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Let op: indien u minderjarig bent, dient dit formulier door een van uw ouders/ verzorgers ondertekend
te worden.

Ondergetekende (ouder/ verzorger) stemt in met de inschrijving van bovengenoemd persoon als lid
van HeVoC ’89 en neemt de daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen van bovengenoemd
persoon voor zijn/ haar rekening.

Datum:
Naam lid:

____________________________________
____________________________________

Handtekening ouder/ verzorger:

__________________________

S.V.P. per mail versturen naar ledenadministratie@hevoc.nl

